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Husorden
Trappevask:  Der skal vaskes trapper hver uge.
 Vi kan anbefale, at hver opgang aftaler hvordan, hvornår 
 og hvem der vasker.
 Hvis det viser sig, at trappevasken ikke overholdes, vil vi  
 iværksætte en ugentlig trappevask, som vil blive 
 opkrævet over huslejen.

Affald: Større ting, der skal køres væk som f.eks.:
 Papkasser, gl. møbler eller lign. henvises til storskrald.
 Endvidere skal al affald emballeres før det kastes i affalds-
 skakten, af hensyn til hygiejneforholdene i skaktene. 

 Flasker, glas, blade og aviser må ikke smides i affaldsskak 
 ten, men skal samles og afleveres til storskrald, hvor andet  
 ikke er muligt.

Bagtrappen:  Der må ikke henstå eller hænge noget på bagtrappen. 
 Bagtrappen er beregnet til flugtvej og Brandmyndighederne  
 forlanger, at der skal være passage.
 Bagtrappen skal renholdes på samme vis som fortrappen.

Kældergange:  Der skal holdes orden, der må ikke henstå cykler eller lign.
 Kælderrum skal være aflåste.

Vaskerum:  Der skal holdes orden, alle rydder op efter sig og fjerner  
 selv affald.
 Der skal altid være aflåst.

Loftsgange:  Der skal holdes orden, der må ikke henstå noget.
 Loftsrum skal være aflåste.

Gården:  Der skal holdes orden.
 Cykler og knallerter henvises til cykelskur.
 Der må ikke fodres katte/fugle med brød og lign.
 Vedr. bilparkering henstilles at tage hensyn til andre beboere.
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Musik/Støj:  Tag hensyn til dine naboer.
 Der skal tages særligt hensyn i tidsrummet mellem kl. 23.00 
 og kl. 07.00. Ved særlige lejligheder (festivitas) bedes de  
 omkringboende naboer orienteret. 
 Der skal tages særligt hensyn, når der i sommertiden spilles  
 for åbne vinduer.

 Anvendelse af boremaskiner og lign. er tilladt:

 Mandag til fredag mellem kl. 08.00 - kl. 19.00.
 Lørdag og søndag mellem kl. 09.00 - kl. 19.00.

Husdyr: Der må ikke holdes husdyr.

Alle henvendelser  
vedrørende:  Reparationer, opsigelser eller lign.

Rettes til: Ejendomsinspektør
 Mogens Skovning
 på tlf. 4033 9644 mellem 11.00 - 12.00

Rettes til: Claus Sørensen Ejendomme A/S
 tlf. 7512 9644

Hvis der opstår pludselige skader, hvor det er nødvendigt med omgående  
indgriben af en håndværker, og hvor Mogens Skovning ikke kan træffes, kan  
henvendelse rettes til:

El.:  CS Electric ApS 
 Lillebæltsvej 6
Tlf.  7513 4509/Jan Christiansen 
Mobil:  2171 7895

VVS:  Deres Blikkenslager A/S
 Målerhusvej 3
Tlf.  7512 5011

Glas:  Helmut Ottsen
 Snedkervej 16
Tlf.  7515 0987

Låse:  ABC Låse
 Østergade 30
Tlf.  7518 1222


